Crash
Recovery System®
Przyszłość dla ekip ratownictwa drogowego.
Przenośny system komputerowy pomaga pracownikom
ratownictwa na szybkie i bezpieczne uwolninie
ofiar wypadków.

Crash recovery System®
W przypadku poważnych wypadków, sekundy mogą decydować o życiu lub śmierci, zdrowiu lub kalectwie. Służby ratownicze
muszą działać natychmiastowo. Przemysł motoryzacyjny oferuje coraz bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne i
systemy bezpieczeństwa. Równocześnie z rozwojem technologii, praca ekip ratownictwa drogowego staje się coraz trudniejsza
i coraz bardziej niebezpieczna.
Wraz z nadejściem Crash Recovery System (CRS), wybór pomiędzy bezpieczeństwem a dostępnością ofiar wypadków
przechodzi do historii. Crash Recovery System jest oprogramowaniem pozwalającym na bezpośredni dostęp do informacji
na temat systemów bezpieczeństwa w dostępnych modelach samochodów. Stworzony z myślą o ekipach ratownictwa
drogowego, umożliwia otrzymanie informacji pozwaląjacych na szybkie uwolnienie ofiar wypadków samochodowych.
W zależności od kraju użytkownika, wyboru samochodu można dokonać porzez jego markę, model, typ silnika, styl nadwozia
i rok produkcji (Edycja Standardowa) lub wprowadzając jego numer rejestracyjny (Edycja RDW). Wybór poprzez numer
rejestracyjny wymaga bezprzewodowego łącza internetowego.
Po dokonaniu wyboru, pojawi się rzut samochodu z góry i z boku wraz z naniesionymi elementami systemu bezpieczeństwa.
Elementy podzielone są na poszczególne grupy i przyporządkowane są im odpowiednie kolory. Miejsca, które wymagają
szczególnej ostrożności zaznaczone są na czerwono. Oprócz lokalizacji, znajdują się tam również informacje jak usunąć lub
dezaktywować odpowiednie elementy.
W ten spósob Crash Recovery System zapewnia właściwy i bezpieczny przebieg akcji ratowniczych.

Crash recovery System®
Przyszłością dla ekip ratownictwa drogowego jest CRS:
Crash Recovery System pozwala służbom ratownictwa drogowego na:
• Łatwy i szybki dostęp do informacji na temat systemów bezpieczeństwa.
• Szybką i odpowiednią dezaktywację systemów bezpieczeństwa bez efektów ubocznych.
• Ograniczenie ryzyka i bezpieczną pracę.
• Unikanie straty czasu z powodu braku informacji.
• Zapobieganie zanieczyszczenia środowiska podczas akcji ratunkowych w wyniku kontaktu z niebezpiecznymi
materiałami.
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